Organisations- och föreningsutskottet
Protokoll
2019-06-18
Sida 8

§6
Trygga rum – tillsammans för bostadslösa barnfamijer i
Stockholm
Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Hela
människan i Stockholms län
Dnr 8.1.1-216/2019

Organisations- och föreningsutskottets beslut
1. Socialnämnden beviljar föreningen Hela människan i
Stockholms län 400 000 kronor för perioden 1 juli 201930 juni 2020.
2. Föreningen ska lämna en delredovisn ing efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter första verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Föreningen Hela Människan i Stockholms län ansöker om ett
tidsbegränsat bidrag på 500 000 kronor för perioden 1 juli 2019
till och med 30 juni 2020. Föreningen kommer att erbjuda
aktiviteter varje vecka hos församlingar i tre
stadsdelsförvaltningar. Totalt uppskattar föreningen att
verksamheten kan nå omkring 60 bostadslösa barnfamiljer med
insatserna. Antalet barn uppskattas till 120. Aktiviteterna
kommer att rikta sig till både barnen och deras föräldrar.
Projektet kommer att ägas av Hela Människan i Stockholms län,
med Sociala Missionen, Ny Gemenskap och lokala församlingar
som samarbetspartners. Förvaltningen bedömer att föreningen
och dess samarbetspartners kompletterar det arbete socialtjänsten
gör för målgruppen i staden.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 24 maj 2019
Beslutsordning
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§7
Mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar
Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Insamlingsstiftelsen
Choice (år 2)
Dnr 8.1.1-218/2019

Organisations- och föreningsutskottets beslut
1. Socialnämnden beviljar insamlingsstiftelsen Chice
321 000 kronor för perioden 1 juli 2019 till och med 30
juni 2020.
2. Föreningen ska lämna en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter första verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet
Insamlingsstiftelsen Choice ansöker om ett tidsbegränsat bidrag
på 355 239 kronor för perioden 1 juli 2019 till och med
30 juni 2020. Choice planerar att fortsätta det
mentorskapsprogram för ensamkommande ungdomar som pågått
snart ett år. Programmet ska både innehålla olika aktiviteter och
erbjuda samtalsstöd. Var och en av de 20 ungdomar som kommer
att delta i programmet kommer att ha en personlig mentor. De
som arbetar som mentorer är psykolog- eller socionomstudenter.
Förvaltningen bedömer att föreningen kompletterar socialtjänsten
och andra föreningar med mentorskapsprogrammet för
ensamkommande ungdomar.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 24 maj 2019.
Beslutsordning
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

